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Τα Πιτσινιάνικα (Τοπική Κοινότητα Καρβουνάδων - ∆ηµοτική Ενότητα ΚΥΘΗΡΩΝ), ανήκουν στον δήµο ΚΥΘΗΡΩΝ της Περιφερειακής Ενότητας ΝΗ-
ΣΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαµορφώθηκε µε το πρόγραµµα “Καλλικράτης”. 
Η επίσηµη ονοµασία είναι “τα Πιτσινιάνικα”. Έδρα του δήµου είναι τα Κύθηρα και ανήκουν στο γεωγραφικό διαµέρισµα Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη 
διοικητική διαίρεση της Ελλάδας µε το σχέδιο “Καποδίστριας”, µέχρι το 2010, τα Πιτσινιάνικα ανήκαν στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Καρβουνάδων, του 
πρώην ∆ήµου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νοµού ΑΤΤΙΚΗΣ.Τα Πιτσινιάνικα έχουν υψόµετρο 343 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 
36,1994270626 και γεωγραφικό µήκος 22,9593846013.

Τα σηµεία του κειµένου που είναι πλάγια είναι από το κείµενο του Joshua Kepreotis που έχει αναρτηθεί στη σελίδα των Κυθήριων. 

πιο σωστό θα ήταν να µεταναστεύσω στην Αυστραλία. 
Ο καλύτερος φίλος µου ήταν ο Τζακ Καλλίγερος, µετα-
νάστευσε και αυτός στην Αυστραλία και παραµείναµε 
στενοί φίλοι.

Το σπίτι στα Πετσινιάνικα είχε τρία υπνοδωµάτια, και 
ήταν σχετικά µεγάλο για µια κανονική οικογένεια αλλά 
όχι για οικογένεια µε έντεκα παιδιά. Επειδή όµως η 
ηλικιακή διαφορά των παιδιών ήταν µεγάλη, δεν ζού-
σαν πάνω από τέσσερα µε πέντε παιδιά κάθε φορά 
µέσα στο σπίτι. Ο αδελφός µου, Μικ για παράδειγµα, 
ζούσε στην Αυστραλία για πέντε χρόνια πριν γεννη-
θώ εγώ. Ήρθε µόνος του πριν τον Πρώτο Παγκόσµιο 
Πόλεµο και σίγουρα θα αντιµετώπισε πάρα πολλές δυ-
σκολίες. Η πρώτη του δουλειά ήταν να πουλάει ψάρια 
από σπίτι σε σπίτι, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Πα-
ρόµοιες καταστάσεις όµως έζησαν όλοι από τη δική µας 
γενιά. ∆εν µιλούσαµε λέξη αγγλικά αλλά είχαµε δύο 
µεγάλα προτερήµατα: διάθεση να µάθουµε και διάθεση 
να δουλέψουµε. Αυτό ήταν και το κλειδί της επιβίωσής 
µας. Είχαµε ένα ευτυχισµένο σπιτικό, ήµασταν δεµένη 
οικογένεια.

Τελικά δεν πήγα ποτέ στο Γυµνάσιο στα Κύθηρα γιατί 
γνώριζα ότι ήθελα να έρθω στην Αυστραλία. Ο αδελ-
φός µου, ο Μικ, είχε γράψει γράµµα στον πατέρα µου 
και του έλεγε να µάθω κάποια τέχνη πριν αποφασίσω 
να έρθω Αυστραλία. Ο πατέρας µου ήταν κυρίως γε-
ωργός. Ναι, τον βοηθούσα στα κτήµατα αλλά αυτό δεν 
ήταν κάποια ιδιαίτερη τέχνη. Το νησί δεν είχε πολ-

λές δυνατότητες και σίγουρα δεν είχε µέλλον για τους 
νέους. Ο άλλος αδελφός µου άνοιξε τσαγκάρικο και 
πήγα να δουλέψω δίπλα του. Εκεί έµαθα την τέχνη του 
τσαγκάρη και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισα να 
αγοράσω µαγαζί µε παπούτσια στην Αυστραλία. Γιατί 
αισθανόµουν ότι γνώριζα την δουλειά και κυρίως γιατί 
διαπίστωσα ότι η Αυστραλία είχε ελλείψεις σε αυτό 
τον τοµέα.

Ο γαµπρός µου είχε ένα µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής 
ελαιόλαδου στα Πιτσινιάνικα και είχε ένα αυτοκίνητο 
που χρησιµοποιούσε για τις δουλειές του. Υπήρχαν φο-
ρές που το χρησιµοποιούσαµε κι εµείς για τις µετακινή-
σεις µας. Τις περισσότερες φορές όµως, περπατούσαµε 
από τα Πιτσινιάνικα στα Λιµνάρια που ήταν πίσω από 
τη Μυρτιδιώτισσα ή χρησιµοποιούσαµε γαϊδουράκι.  
Σηκωνόµασταν πολύ πρωΐ το καλοκαίρι και πηγαίναµε 
για κολύµπι. Έξι-επτά αγόρια, ξυπόλυτα διασχίζαµε τα 
βουνά, και για δύο ώρες περπατούσαµε πάνω σε χαλί-
κια χωρίς να καταλαβαίνουµε τίποτα!

Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα γίνονταν µεγάλες γιορ-
τές. Εξίσου σηµαντικές ήταν και οι γιορτές. Είχαµε 
µια µπάντα και πηγαίναµε στα σπίτια που γιόρταζαν. 
Επίσης διοργανώναµε χορούς για να µαζέψουµε χρή-
µατα προς ενίσχυση της ποδοσφαιρικής µας οµάδας. 
Στην αρχή ήµασταν τυχεροί γιατί κάποιος ονόµατι Τζακ 
Κασσιµάτης που είχε επιστρέψει από την Κουινσλάνδη 
το 1929, έφερε ότι χρειαζόµασταν από ρούχα και µια 
σηµαία για την οµάδα «Αθλητικός Όµιλος Πιτσιανι-
κον». Είµασταν το µοναδικό χωριό στο ∆ήµο που είχα-
µε κάτι τέτοιο. Παίζαµε εναντίον του Ποταµού και στη 
συνέχεια οι δύο οµάδες ενώθηκαν και παίξαµε εναντίον 
της Νεάπολης. Το γήπεδο ήταν ακριβώς απέναντι από 
το σπίτι µας. Έτσι είχα την ‘πολυτέλεια’ να κρατάω την 
µπάλα στο σπίτι». 

Σε ηλικία λοιπόν 17 ετών, ο Εµµανουήλ επιβι-
βάστηκε στο «Όραµα» και σε 28 µέρες έφτασε στο 
Σύδνεϋ, µέσω της διώρυγας του Σουέζ και των νη-
σιών Cocos. Στο λιµάνι τον περίµεναν πολλά άτο-
µα, ανάµεσά τους φυσικά τα αδέλφια του που έβλε-
πε για πρώτη φορά. Πήγε στο Τεµόρα και η πολύ 

καλή σχέση που είχε µε τα αδέλφια του έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στην επιτυχία του στην Αυστραλία. 
Ο Εµµανουήλ κάποτε είχε πει «Είµαστε αγαπηµένη 
οικογένεια. Πάντα κρατήσαµε στο µυαλό µας ότι ήµα-
σταν πέντε αδέλφια που ζούσαµε εδώ στην Αυστραλία 
µαζί, ο ένας για τον άλλον, και σε όλη µας τη ζωή δεν 
τσακωθήκαµε ούτε µία φορά». 

Σε ηλικία 23 ετών κατετάγη στο στρατό. Εργάστηκε 
για 3 χρόνια σε αποθήκη πυροµαχικών και φόρ-
τωνε τρένα που πήγαιναν στην Νέα Γουϊνέα. Κι 
ενώ στον Εµµανουήλ δεν άρεσε καθόλου η ιδέα 
του στρατού, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν καλή 
εµπειρία και έκανε πολλούς φίλους, Κυθήριους 
και άλλους Έλληνες. Με το πέρασµα των χρόνων 
συνεχίστηκαν οι συναντήσεις των παλιών φίλων 
από το στρατό (30-40 άτοµα) κάθε Τετάρτη στο 
Ελληνικό Σπίτι. Ο αριθµός τους µειωνόταν µε το 
πέρασµα του χρόνου, µέχρι που στο τέλος έµειναν 
µόνο δύο. ∆ύο µέρες πριν αποβιώσει ο Εµµανου-
ήλ είχε κάνει την συνηθισµένη επίσκεψή του στο 
Ελληνικό Σπίτι…

«Στα 23 παρουσιάστηκα στο στρατό. Αξιολογούσαν τη 
µόρφωση του καθενός και πόσο καλά γνωρίζαµε την 
αγγλική γλώσσα. Στείλανε κάποιον Αντρέα Φατσέα να 
µας εξετάσει στα αγγλικά. Με ρώτησε τι γνώριζα και 
του είπα µε αυτοπεποίθηση «Κύριε Φατσέα διαβάστε 
τον Κήρυκα και εγώ θα σας το µεταφράσω». Ξαφνιά-
στηκε, αλλά µε έβαλε να διδάσκω µικρότερες τάξεις. 
∆εν χάρηκα µε την κατάταξή µου στο στρατό κι αυτό 
γιατί δεν ήξερα που θα κατέληγα. Μπορεί και να µε 
έστελναν στην Νέα Γουϊνέας όπου πολλοί είχαν κολλή-
σει αρρώστιες και πέθαναν. Στο στρατό εάν δεν ήσουν 
πολιτογραφηµένος σε έβαζαν να δουλεύεις σε εταιρεί-
ες. Με άλλα λόγια, σε εκπαίδευαν σε όπλα και ότι άλλο 
χρειαζόταν αλλά δεν σε έστελναν εκτός χώρας. ∆ούλε-
ψα για 18 µήνες σε αποθήκη πυροµαχικών. Φορτώναµε 
τα τρένα για τη Νέα Γουινέα. Θυµάµαι χαρακτηριστικά 
το χειµώνα του ’43, το χιόνι έπεφτε σαν κουβέρτα. 
Ήταν 12 το βράδυ και ακόµα φορτώναµε. Ήταν από τις 
πιο δύσκολες δουλειές που χρειάστηκε ποτέ να κάνω. 
Όλη η περιοχή ήταν καµουφλαρισµένη γιατί αν µας 


